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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Вода і водні розчині електролітів, спиртів, протеїнів 

належать до систем зі сферичними та анізотропними молекулами і відіграють 

надзвичайно велику роль в існуванні живої матерії та численних технічних та 

технологічних застосуваннях. Властивості води та водних розчинів вказаних типів 

суттєво відрізняються від властивостей аргону, бензолу та інших 

низькомолекулярних рідин, а також їх розчинів. Це пов’язано, перш за все, з 

процесами кластеризації, які мають в них місце завдяки достатньо сильним 

водневим зв’язкам. Кластери формують не тільки локальну структуру води і водних 

розчинів, а призводять також до появи нових внутрішніх коливальних степенів 

свободи, які надзвичайно сильно впливають на діелектричні властивості системи та 

її теплоємність. Прийнято говорити, що ефекти кластеризації породжуються 

водневими зв’язками, а оскільки останні мають переважно електростатичну 

природу, то можна сказати і інакше, що кластеризація молекул спричиняється, в 

першу чергу, диполь-дипольними кореляціями. Зрозуміло, що при певній 

температурі, температурі кросоверу H
T , дипольні кореляції ослабляються настільки, 

що кластеризація в системі зникає, і обертальний рух молекул стає квазівільним. Ця 

обставина повинна відбиватись на багатьох властивостях води і водних розчинів. 

Нажаль, скільки-небудь розвинутої теорії, яка б враховувала вплив ефектів 

кластеризації на різноманітні властивості води і водних розчинів, на сьогоднішній 

день не існує. 

Квазівільний рух молекул за температур HTT   сприяє самоусередненню 

міжмолекулярних потенціалів взаємодії і, таким чином, створює передумови до 

подібності властивостей води, а також водних розчинів, до властивостей аргону, 

якому властива найпростіша структура міжмолекулярного потенціалу. Більш того, 

усередненні за кутами потенціали міжмолекулярної взаємодії у воді виявляються 

подібними до потенціалу Ленард-Джонса, який використовується для опису 

взаємодії в аргоні. Подібність потенціалу взаємодії в аргоні усередненому 

потенціалу взаємодії у воді є формальною основою для застосування принципу 

подібності відповідних станів. Це ключове міркування зразу вказує на неможливість 

застосування активаційних уявлень до опису теплового руху молекул у більшій 

частині температурного інтервалу існування рідкої води. Зокрема, це є надзвичайно 

важливим для перегляду теоретичних уявлень відносно фізичної природи процесів 

зсувної в’язкості та самодифузії.  

Треба зазначити, що ефекти кластеризації мають місце як у рідкій, так і у 

паровій фазах. Так, в останній вони відповідають за аномально високу інтенсивність 

поглинання жорсткого ультрафіолетового випромінювання атмосферою Землі. 

Поглинання ультрафіолетового випромінювання обумовлено обертанням мономерів 

і димерів, які по різному впливають на положення піків поглинання та їх 

напівширини. Детальне дослідження процесу поглинання димерами є важливим, 

оскільки поглинання зменшує інтенсивність випромінювання, що доходить до 

Землі, принаймні вдвічі. Зрозуміло, що процеси кластеризації у воді суттєво 

впливають на особливості поведінки коефіцієнта самодифузії її молекул, але 

набагато слабкіше – на поведінку зсувної в’язкості води. У воді при HTT  , як і в 
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аргоні, зсувна в’язкість формується, перш за все, ефектами тертя між 

молекулярними шарами, що рухаються один відносно одного, внаслідок відсутності 

переносу імпульсу молекулами, який є характерним для газів. При HTT   до цього 

механізму формування зсувної в’язкості додається також механізм молекулярного 

переносу, який формується невеличкими відносними зміщеннями молекул, що 

відбуваються при розриві одного водневого зв’язку. Такі зміщення мають 

колективний характер і відповідають циркуляторним рухам невеличких груп 

молекул на наномасштабах. На мезомасштабах молекули зміщуються внаслідок 

колективного дрейфу у вихровому полі теплових гідродинамічних флуктуацій. 

Результати дослідження природи коефіцієнтів самодифузії і в’язкості у металах 

та їх расплавах є надзвичайно важливими для оборонної промисловості, де 

виникають нагальні проблеми при створенні нових композицiйних матерiалiв 

спецiального призначення: антифрикцiйних, зносостiйких, для радiацiйного захисту 

конструкцiйних матерiалiв внаслiдок рiвномiрного розподiлу за об’ємом, або в 

поверхневому шарi включень свинцю й iнших легкоплавких елементiв, для 

виготовлення різного типу сталі при створенні нового озброєння. Металеві розчини 

(або чисті метали) застосовуються також у якості теплоносіїв у ядерних реакторах, 

де знання поведінки зсувної в’язкості є дуже важливим при їх експлуатації. 

Побудові загального підходу до визначення процесу формування кінематичної 

зсувної в’язкості та коефіцієнта самодифузії у різного типу рідинах, характеру 

теплового руху в рідинах, присвячується представлена дисертаційна робота.  

Зв’язок роботи з науковими програмами,планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалась на кафедрі теоретичної фізики та астрономії Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова, а також є складовою частиною 

досліджень, які проводилися: 

– за держбюджетною темою «Дослідження рівноважних станів і явищ переносу у 

сильнозв’язаних та низьковимірних системах» № 0106U001673; 

– за держбюджетною темою «Дослідження оптичних та електрофізичних 

властивостей нанотрубок і неметалічних наноструктур та їх сольватів» 

№ 0109U000929; 

– за грантом ДФФД України «Роль сітки водневих зв’язків у формуванні 

життєтворчих властивостей води» № 0107U011059; 

– за грантом ДФФД України «Роль водневих зв'язків у формуванні властивостей 

води та біорозчинів. Зміна властивостей сітки водневих зв'язків під впливом солей 

та протеїнів» № 0108U007555; 

– за держбюджетною темою «Дослідження впливу домішок на рівноважні і 

кінетичні властивості наноструктур та їх розчинів» №0112U001739; 

– за держбюджетною темою «В’язко-пружні властивості металевих розчинів та 

молекулярних систем» № 0115U003214; 

– за держбюджетною темою «Властивості води, які сприяють існуванню живих 

організмів» №0117U001112; 

– за держбюджетною темою «Дослідження термодинамічних, критичних та 

кінетичних властивостей рідких металів та їх сплавів» №0118U000202. 

     Об’єкт та предмет дослідження. 
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Об’єкт дослідження – системи зі сферичними та анізотропними молекулами: 

атомарні рідини, молекулярні рідини (вода) в рідкій та газовій фазах, рідкі метали, 

водневі розчини електролітів.  

Предмет дослідження – в’язко-пружні та поляризаційні властивості, особливості 

характеру формування кінематичної зсувної в’язкості, особливості процесів 

самодифузії у вказаних системах, механізм формування діелектричних властивостей 

у системах з анізотропними молекулами. 

Методи дослідження. Робота виконана з використанням методів статистичної 

теорії рідкого стану та застосуванням принципу подібності відповідних станів. 

Достовірність результатів визначається використанням у дисертаційній роботі 

загальноприйнятих методів дослідження міжмолекулярної взаємодії, рідкого стану 

речовини, а також ретельним порівнянням отриманих результатів з 

експериментальними даними та даними комп’ютерного моделювання.  

Мета та задачі дослідження. Метою роботи є аналіз кінетичних та 

діелектричних властивостей води, водневих розчинів електролітів, рідких металів на 

основі мікроскопічних уявлень про структуру та характер теплового руху в рідинах. 

У зв’язку з цим були вирішені задачи: 

 досліджено нормальні коливання димерів і визначити їх внесок у дипольний 

момент димера води та його поляризовність у постійному зовнішньому 

електричному полі;визначено внесок коливальних степенів свободи димера у 

діелектричну проникненість водяної пари та концентрацію димерів ( )dc t  

(
c

TTt / , 
c

T  - критична температура ) в усьому температурному інтервалі 

існування водяної пари; визначено специфіку і величину коливальних внесків 

димерів до теплоємності водяної пари, зокрема, внески диполь-дипольної 

взаємодії між мономерами та димерами води; 

 досліджено характер кластеризації у рідкій воді та розглянуто діелектричні 

властивості і теплоємність води у двох можливих випадках:  

1) вода є сукупністю димерів, циклічних тримерів та тетрамерів, 

2) вода є сукупністю димерів та тетрамерів зі збудженими коливальними 

степенями свободи;  

 сформульовано принципи побудови кінематичної зсувної в’язкості 

низькомолекулярних аргоноподібних рідин, тобто таких, у яких усереднені 

потенціали мають структуру потенціалу Ленард-Джонса; 

 доведено, що в’язкість атомарних і іонних рідин, рідких металів та їх бінарних 

розплавів формується, головним чином, внаслідок шорсткості сусідніх 

молекулярних шарів, які зсуваються один відносно одного; з’ясовано 

застосування принципу подібності до поведінки зсувної в’язкості у рідинах 

різного типу та їх розчинах;  

 якісно досліджено особливості теплового руху в різних рідких системах та 

передумови виникнення колективного переносу циркуляторними рухами 

невеличких груп молекул (наномасштабу) та вихровими рухами (мезомасштабу);  

 сформульовано принцип подібності до внесків у коефіцієнт самодифузії,  

обумовлених циркуляторними рухами та доведено придатність формули 

Айнштайна для опису цих внесків; досліджено особливості самодифузії в аргоні 
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та воді, а також в рідких лужних, перехідних та пост-перехідних рідких металах, 

та у розплавах солей; з’ясовано можливість застосування принципу подібності до 

відтворення температурної залежності коефіцієнта самодифузії у воді та аргоні. 

На цій основі доведено неадекватність активаційних теорій до опису 

температурної залежності кінетичних коефіцієнтів; 

  досліджено специфіку зсувної в’язкості водних розчинів електролітів на основі 

загального підходу, в якому в’язкість формується внаслідок ефектів шорсткості 

між молекулярними шарами, що рухаються один відносно одного; з’ясовано роль 

ефектів гідратації в рамках нового підходу до проблеми зсувної в’язкості; 

досліджено особливості концентраційної та температурної поведінки зсувної 

в’язкості, звернена основна увага на можливість виникнення внесків, 

пропорційних квадратному кореню з концентрації, та тих, що мають 

експоненціальний характер залежності від температури; визначено роль 

колективних внесків до коефіцієнту самодифузії молекул води та іонів у водних 

розчинах електролітів. Особлива увага звернена на залежність коефіцієнтів 

рухомості та самодифузії іонів від їх жорстких радіусів та ефектів гідратації.  

Встановлено конкретний вигляд температурної залежності ефективних радіусів 

молекул та іонів. 

Наукова новизна отриманих результатів.  В роботі отримано наступні 

результати: 

 в рамках підходу, генетично пов’язаного з роботами Фішера, побудовано 

діелектричну проникність водяної пари, яка розглядається як суміш мономерів та 

димерів. Показано, що в межах температурного інтервалу 0.43 0.83t   
концентрація димерів ( )dc t  поступово зростає, але не перевищує 1%. При 

подальшому зростанні температури, 0.85 1t  , концентрація димерів ( )dc t  досягає 

17 % ;  

 показано, що основний внесок до теплоємності водяної пари обумовлений 

взаємодією між мономерами води. Відносна величина внесків, обумовлених 

взаємодією між мономерами і димерами, а також між димерами, не перевищує 1%. 

Коливальні внески від димерів досягають (6 – 8)%.  

 вперше встановлено, що аномально велике значення діелектричної 

проникністі рідкої води визначається суперпозицією внесків: електронної 

поляризовності мономерів, димерів, тетрамерів і таке інше, дипольними внесками 

від цих самих кластерів, а також їх ефективними поляризовностями. Саме останні і 

відіграють основну роль у формуванні діелектричної проникності води;  

 показано, що дипольні внески від мономерів та димерів води в інтервалі 

температур 273<T<430 K  є нехтовно малими, тобто локальна структура води 

визначається, в основному, тетрамерами, а також суттєво менш стійкими 

пентамерами та гексамерами; 

 при температурах порядку T 450 K  відбувається кросовер від внесків, 

обумовлених збудженнями тетраметрів, до внесків, обумовлених збудженнями 

димерів. У флуктуаційній області води основним елементом її структури є димери 

(їх частка зростає до 60%); 



7 

 доведено, що зсувна в’язкість більшості низькомолекулярних рідин (аргону, 

бензолу, молекулярного азоту, нітробензолу і таке інше) визначається ефектами 

тертя між сусідніми молекулярними шарами, які рухаються один відносно одного. 

По відношенню до зсувної в’язкості усі ці рідини належать до єдиного класу 

подібності;  

 в роботі зроблено висновок, що зсувна в’язкість рідин визначається ефектами 

тертя між молекулярними шарами і запропоновано відповідну формулу для зсувної 

в’язкості; 

 показано, що запропонований механізм формування зсувної в’язкості 

адекватно описує її залежність від густини та температури для усіх аргоноподібних 

рідин (в яких усереднені потенціали мають аргоноподібну структуру), а також води, 

починаючи з температури 
HT>T =315 K . При 

HT<T  механізм формування зсувної 

в’язкості води змінюється внаслідок посилення диполь-дипольних кореляцій; 

 проведено узагальнювання також на водні розчині електролітів. Показано, що 

при T 340 K  в розчинах спостерігається кросовер від аргоноподібної залежності 

при T>340 K  до експоненціальної залежності при більш низьких температурах. Як і 

у воді, експоненціальна залежність віддзеркалює переривчастий характер обертання 

молекул з розривом тільки одного водневого зв’язку; 

 показано, що в одноатомних спиртах типу метанолу, дипольні кореляції є 

суттєвими у більший частині інтервалу існування їх рідкого стану. Внаслідок цього 

кінематична зсувна в’язкість спиртів змінюється за експоненціальним законом, 

якому відповідає енергія активації B mε / k T 9.63 ;   

 отримана формула для зсувної в’язкості рідин аргоноподібного типу цілком 

успішно описує зсувну в’язкість рідких металів (лужних, перехідних, 

постперехідних). Це є свідченням неадекватності активаційного механізму 

формування в’язкості у рідинах та щільних газах; 

 встановлено, що тепловий рух у різних рідких системах є суперпозицією двох 

складових: 1) циркуляторного руху невеличких груп молекул, тобто руху на 

наномасштабах, та 2) вихрового руху, що породжується гідродинамічними 

флуктуаціями на мезомасштабах; 

 відповідно коефіцієнт самодифузії в рідинах є сумою двох складових: однієї, 

що спричиняється хаотичними циркуляторними рухами найближчого оточення, та 

другої, що спричиняється вихровими рухами в полі теплових гідродинамічних 

флуктуацій; 

 показано, що внески колективного дрифту молекул в полі теплових 

гідродинамічних флуктуацій досягають (20 – 25)% від загального значення 

коефіцієнта самодифузії в рідинах;  

 виходячи з міркувань подібності, наведено аргументи, що випадкові 

циркуляторні рухи молекул призводять до внеску у коефіцієнт самодифузії, що 

описується формулою Айнштайна;    

 сформульовано узагальнений принцип подібності до процесів в’язкості та 

самодифузії у всіх низькомолекулярних аргоноподібних рідинах, включаючи воду 

(для температур, вищих від HT ). Оскільки в аргоні ці кінетичні процеси не є 
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активаційними, то із принципу подібності випливає, що таке твердження має місце і 

для води, а також для водних розчинів електролітів; 

 показано, що поведінка зсувної в’язкості водних розчинів електролітів 

принципово не відрізняється від її поведінки у воді. Кулонівська взаємодія між 

іонами та молекулами води спричиняє тільки зменшення власного об’єму на одну 

частинку. Цей підхід до проблеми зсувної в’язкості електролітів не потребує жодних 

припущень відносно ефективного розміру гідратованих комплексів; 

 кореневий внесок за концентрацією до зсувної в’язкості виникає тільки за 

наднизьких концентрацій електролітів: 40.64 10c   ; 

 показано, що внески до коефіцієнта самодифузії води та іонів у водних 

розчинах електролітів, які відповідають циркуляторному перемішуванню частинок і 

описуються за допомогою формули Айнштайна, визначаються радіусами частинок, 

які визначаються з аналізу кінематичної зсувної в’язкості розчинів. Останні 

пов’язані з виключним об’ємом у потрійній точці і не залежать від температури; 

 аналіз коефіцієнта самодифузії молекул води у слабких водних розчинах 

електролітів призводить до висновку про відсутність жорсткого зв’язку молекул 

води з катіонами або аніонами. Зміна коефіцієнта самодифузії з концентрацією 

відбувається, головним чином, за рахунок зміни зсувної в’язкості;  

 показано, що коефіцієнт самодифузії катіонів визначається ефективними 

радіусами, які відображають існування слабких ефектів гідратації у водних 

розчинах. Температурна залежність гідродинамічного радіуса частинки (молекули, 

іона) пов’язана виключно з існуванням колективного переносу в рідинах різного 

типу. 

Практичне значення отриманих результатів. 

З’ясування властивостей зсувної в’язкості води і розбавлених водних розчинів 

спиртів, солей та найпростіших протеїнів, визначення коефіцієнтів самодифузії 

вказаних систем є дуже важливим для сучасної біофізики. Знання властивостей 

водно-спиртових кластерів та зсувної в’язкості водно-спиртових розчинів у 

залежності від концентрації та температури, встановлення основних 

закономірностей процесів самодифузії молекул води та дифузії іонів у 

внутріклітинному розчині є визначальними у випадку, коли за новітніми 

технологіями медицини в клітину додаються невеличкі кількості гліцерину, 

розчинів солей, спиртів. Надзвичайно важливим для формування пружних 

властивостей клітин є з’ясування причин аномального зростання зсувної в’язкості 

водно-спиртових та водно-протеїнових розчинів при мольних концентраціях 

молекул спирту порядку 0.1 – 0.5 та молекул найпростіших протеїнів порядку 10
-6

 – 

10
-7

.Кластерна теорія діелектричної проникності води та водяної пари, яка 

побудована в роботі, може бути застосована до біорозчинів у клітинах, що 

дозволить визначити залежність діелектричної проникності біорозчинів від 

температури та концентрації біомолекул. Останнє є особливо важливим при 

виготовлені нових лікарських розчинів. 

Отримані результати застосувуються до монотектичних систем, на основi яких 

може бути створений ряд нових композицiйних матерiалiв спецiального 

призначення: антифрикцiйних зносостiйких (Fe – Pb, Fe – Bi, Fe – Sn, Fe – S, Al – Pb, 
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Al – Cd, Al – Bi, Al – Sn, Cu – Pb), електротехнiчних, магнiтних. Серед iнших 

важливих застосувань таких матерiалiв – радiацiйний захист конструкцiйних 

матерiалiв внаслiдок рiвномiрного розподiлу за об’ємом, або в поверхневому шарi, 

включень свинцю й iнших легкоплавких елементiв; тепловий захист конструкцiй, 

що працюють за пiдвищених температур (W – Сu), композитні надпровідники (Cu – 

V) тощо. Теоретичне дослідження даних систем дозволить передбачати проведення 

експерименту в найбільш правильному напрямку для отримання характеристик, які 

будуть задані наперед. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і висновки, що 

виносяться на захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, особистий внесок дисертанта полягає в тому, що ним, спільно зі 

співавторами, здійснено постановку задачі, більшість отриманих результатів 

оброблені особисто здобувачем. Роботи з співавторами виконано на паритетних 

засадах. Здобувачем особисто зроблено доповіді на конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації докладались 

і обговорювались на семінарах і конференціях: 

– Міжнародна конференція «Physics of  Liquid Matters: Modern Problem». 2014, May 

23-25, Kyiv, Ukraine. 

– Міжнародна конференція «Physics of Liquid Matters: Modern Problem». 2016, May 

27-30, Kiv, Ukraine. 

– XXIII Galyna Puchkovska International School-Seminar «Spectroscopy of Molecules 

and Crystals». XXIII  ISSSMC (September 20-25, 2017). КНУ імені  

Т. Г. Шевченка, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики. 

– Workshop «Water and other partially ordered liquids». April 18-21, 2017. КНУ імені Т. 

Г. Шевченка, фізичний факультет, кафедра експериментальної фізики. 

– 7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & 

Exhibition (APMAS2017). 22–26 April 2017, Mugla, Turkey. 

– Махлайчук В.Н.Структурныехарактеристикииотражениелазерного излучения от 

ударно-сжатой плазмы ксенона/ В. Н. Махлайчук, В.Б. Минцев, Й. Ортнер, В.М. 

Рылюк[та ін.] // Препр. – Черноголовка: Ин-т хим. физ.–1991. – 20 с. 

 

 Список опублікованих робіт за темою дисертації.  

За матеріалами представленої роботи опубліковано 21 роботи: 

1. Коваленко Н. П. Квазифононная теория теплоемкости мультиком-понентных 

металлических стекол / Н. П. Коваленко, Ю. П. Красный, В. Н. Махлайчук,  

В. Ф. Царев // Расплавы. – 1989. – 3. – С. 46-51. 

2. Векк Г. Термодинамика металлических стекол в рамках модели твердых сфер 

в приближении Перкуса – Йевика / Н. П. Коваленко, В. Н. Махлайчук,  

Ю. П. Красный // Расплавы. – 1990. – 4. – С. 109-111. 

3. Маломуж Н. П. Кластерная структура воды в соответствии с данными по 

диэлектрической проницаемости и теплоемкости воды / Н. П. Маломуж,  

В. Н. Махлайчук, П. В. Махлайчук, К. Н. Панкратов // ЖСХ –2013. – 54. – 

Supplement1. – S24–S39.DOI: 10.1134/S0022476613080039 

http://dx.doi.org/10.1134/S0022476613080039
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4. Маломуж Н. П. Константа равновесия димеризации молекул воды в 
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Структура та об’єм роботи. Дисертація складається із вступу, п’ятьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Обсяг роботи –  283 сторінок основного 

тексту. Робота містить   53 таблиць та   80   рисунків, список використаних джерел із  

211  найменувань на   23 сторінці. Повний обсяг дисертації –  307сторінок. 

У ВСТУПІ подано загальну характеристику роботи, обґрунтовано актувльність 

теми дисертації, сформульовано мету і задачи дослідження, визначено наукову 

новизну і практичну цінність отриманих результатів, зазначено особистий внесок 

здобувача, наведено список публікацій здобувача та інформацію щодо апробації 

роботи. 

У РОЗДІЛІ І представлено огляд основних проблем, пов’язаних із 

міжмолекулярною взаємодією у воді та розглянуто відомі методи їх вирішення. 

У РОЗДІЛІ ІІ розглянуті процеси кластеризації молекул насиченої пари легкої і 

важкої води. Вивчені діелектричні властивості насиченої водяної пари, визначені 

внески димерів в теплоємність системи, обумовлені урахуванням тяжіння мономер – 

мономер, мономер – димер, димер – димер і внесок, обумовлений тепловими 

збудженнями коливальних мод димера води. 

У РОЗДІЛІ ІІІ описуються процеси кластеризації та діелектричні властивості 

води в рідкому стані. Розглянута кластерна структура рідкої води згідно даних її 

діелектричної проникності та теплоємності. Описані прояви збуджень кластерів в 

діелектричних властивостях води в рідкому стані. 

РОЗДІЛ ІV присвячено опису характеру формування в’язко – пружних 

властивостей атомарних (молекулярних) рідин, рідких металів та їх бінарних 

розплавів. 

У РОЗДІЛІ V розглянуті процеси самодифузії в атомарних (молекулярних) 

рідинах, водних розчинах електролітів та рідких металах. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі міститься критичний огляд останніх досліджень димеризації 

молекул води у водяній парі. Рівноважні властивості процесу димеризації: 

m m d   в насиченої парі повністю описуються методами хімічної 
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термодинаміки. Використовується зв’язок концентрації димерів з константою 

димеризації ( )pK T  молекул води, яка визначається внутрішніми ступенями свободи 

мономерів і димерів. Тому розрахунок концентрації димерів залежить від точності 

розрахунку константи димеризації. Обговорюється вплив існування димерів на 

значення швидкості поздовжнього звуку, другого віріального коефіцієнта рівняння 

стану. Розглянуто можливість визначення параметрів модельних потенціалів 

взаємодії між молекулами води, що утворюють димерну конфігурацію, за 

допомогою експериментальних даних з інфрачервоного поглинання. У такий спосіб 

можна знайти частоти коливань димерів, а також їх внесок до внутрішньої статсуми 

і, як наслідок, вдосконалити розрахунок константи димеризації. Подається огляд 

спектра власних коливань димерів. Аналізуються теоретичні підходи Онзагера і 

Кірквуда, а також їх узагальнення І.З. Фішером, до опису діелектричних 

властивостей насиченої водяної пари та рідкої води. Окрема увага приділяється 

підходу Вертхайма, в якому система твердих сфер із точковими дипольними 

моментами розглядається як нульове наближення до розрахунків діелектричних 

властивостей дипольних систем, а також рідкої води. Порівнюються результати 

комп’ютерних розрахунків  діелектричних властивостей води з експериментальними 

даними. Розглянуто основні напрямки та результати досліджень в’язкості рідин 

різного типу та водних розчинів електролітів. Проведено критичний аналіз 

активаційної теорії механізму формування в’язкої течії. Зазначається, що підхід 

Енскога може бути застосованим лише в околі критичної точки. Звертається увага 

на підхід Райса – Олнетта, в якому молекулярний перенос імпульсу відбувається 

тільки за рахунок жорстких парних зіткнень. Констатується невідповідність 

існуючих теорій експериментальним даним зі зсувної в’язкості та самодифузії в 

атомарних рідинах типу аргону, рідких металах, а також воді, та водних розчинах 

електролітів. 

Розділ 2 присвячено дослідженню процесу димеризації молекул насиченої 

пари легкої і важкої води. Проведено розрахунок ефективної поляризовності та 

теплоємності при постійному об’ємі водяної пари з урахуванням теплових збуджень 

димерів. Розвинений ще один метод визначення концентрації димерів. Основна 

увага зосереджується на фізичній природі ефективної поляризовності молекул та 

теплоємності системи з розрахунку на одну молекулу. Ефективна поляризовність 

молекул води визначається співвідношенням: w eff

ε 1 4π
n α

ε 2 3





, w wn ρ/m , wn  і ρ  – 

чисельна і масова густина водяної пари. Поблизу потрійної точки ефективна 

поляризовність визначається комбінацією внесків електронної поляризовності 

мономера 
(m)

eα  та 
2

(m) m
d

B

d
α

3k T




, що виникає внаслідок орієнтаційного впорядкування 

дипольних моментів у зовнішньому полі: 
(m) (m)

eff e dα α α .   При підвищенні 

температури густина насиченої водяної пари збільшується і ефекти орієнтаційного 

впорядкування молекул стають все більш вагомими, внаслідок цього зростає 

концентрація димерів. При подальшому збільшенні температури відбувається 

збудження внутрішніх ступенів свободи димерів води. Без врахування теплових 
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збуджень димерів ефективна поляризовність має вигляд: 

   (m) (m) (d) (m) (d) (m)

e d d e e d d d

d

1
α α c α α c α α

1 c
     
 

, де (d)

eα  і 
2

(d) d
d

B

d
α

3k T




 – внески у 

ефективну поляризовність, спричинені електронною оболонкою та внеском 

впорядкування дипольних моментів димера в зовнішньому полі.  

Така модифікація ефективної поляризовності призводить до незначного 

поліпшення узгодження з експериментальними результатами. Тому найважливішою 

проблемою стає детальний розгляд ролі теплових збуджень димерів молекул 

водяної пари. 

Те саме стосується і температурної залежності теплоємності при постійному 

об’ємі для водяної пари. Теплоємність системи подається в безрозмірному вигляді: 

Q V B Ai (t) 2C (t)/k N , де 
VС (t) - теплоємність системи, 

Bk  – стала Больцмана, 
AN  – 

число Авогадро. Qi (t)  можна інтерпретувати як кількість теплових ступенів свободи 

на одну молекулу. Якщо t 0.7 , теплоємність задовільно описується сумою: 
int

Q Qi (t) 6 i (t)  , де 
int

Qi (t)  – внесок, спричинений перш за все, взаємодією між 

мономерами. Показано, що при t 0.7  ця формула стає незадовільною, оскільки в 

ній не враховуються: 1) взаємодія «частинок» мономер – димер та димер – димер і 

2) теплові збудження димерів. У зв’язку з цим, розглядаються: 1) специфіка 

нормальних координат димера води; 2) теплові коливання дипольного моменту 

димера; 3) внесок теплових збуджень у вільну енергію; 4) узагальнення intc (t)  для 

ансамблю мономерів та димерів та 5) їх спільний вплив на поведінку ефективної 

поляризовності молекули та теплоємності водяної пари. 

У підрозділі 2.1 будуються нормальні координати для коливань димерів води. 

Дві молекули води мають 12 незалежних ступенів свободи (3 поступальні і 3 

орієнтаційні на молекулу). Якщо ці молекули утворюють димер, то для опису його 

центра мас потрібні 3 координати та 3 кутових змінних для опису його обертання в 

цілому. Таким чином, 6 ступенів свободи відповідають його коливальним 

збудженням. 

Коливання димерів не змінюють: 1) імпульс P


 центра маси ізольованого димера 

та 2) його кутовий момент M


. Встановимо: 0, 0P M 
 

. Серед можливих 

відхилень молекулярних координат від їх рівноважних значень є: відстань між 

точками 1С  і 2С  (центри мас молекул); полярні кути 1χ  і 2χ ; азимутальні кути 1  і 

2 , а також кути повороту 1  та 2  навколо бісектрис. Перша нормальна координата 

пов’язана з відстанню між центрами мас молекул: 
1 21 C CδN δr δr  . Кутова змінна 

2δN δ  відіграє роль другої нормальної координати. Третя та четверта нормальні 

координати пов’язані з варіаціями кутів 1δχ  і 
2

δχ : 2413 δχδN,δχδN  . П’яту та шосту 

нормальні координати ототожнюються з кутами повороту навколо бісектрис 

молекул, спрямованими вздовж їх дипольних моментів: 5 1δN δθ  і 6 2δN δθ .   

Підрозділ 2.2 присвячено розрахунку середньоквадратичного значення 

флуктуюючої частини дипольного моменту димера води, та знаходженню 

відповідного внеску до діелектричної проникності димеризованої водяної пари. 
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Коливання дипольного моменту димера води виникають лише при збудженні 

нормальних координат: 
2 3δN , δN  і 

4δN .  

Середнє значення 2

kδN   розраховується за класичною формулою: 

 2 B
k 2

k k

k T
δN , k 2,3,4,

m ω
   де 

k k

2

k N N kω k /m , k 1,...,6 , – частоти нормальних 

коливань[1] і 
r kN Nk  – коефіцієнти пружності. Внесок до ефективної поляризовності 

d , який виникає внаслідок коливань димера води, дорівнює: 

 
2 2

(2) (3) (4) (k) k 1 2
d d d d d k 1 22 2 2 2 2

0 0 k k 0 0

d A (χ ,χ ) d
α α α α , α A (χ ,χ ), k 2,3,4

3mr ω m ω 3mr ω
     

 
 , 

де – 2 13 1

k k 0 k k 0 0m m /(mr ), ω ω /ω , ω 10 s    , 
1 20 C C

1
r r

3
 , 

1 2C Cr 2.98 Ǻ. За порядком 

величини розмірний множник : 
2

(m) 2

e2 2

0 0

d
α 10

3mr ω
 , тобто ефективна поляризовність 

димера є суттєво більшою, ніж його електронна. Чисельні значення внесків 

k 1 2A (χ ,χ )  від збудження цих коливань розміщені в Таблиці 1.  

                                                                                                                              Таблиця 1 

Експериментальні значення безрозмірних частот коливань димера, а також часткові 

внески kA  до ефективної поляризовності 

 

Ефективна поляризовність з розрахунку на одну молекулу, узагальнюється 

наступним чином:  
2 2 2

(m) (d) (m)m d m
eff d e d e e d

d B B

1 d d d
α (t,c ) α c α α α

1 c 3k T 3k T

  
       

    



, 

де dα  – внесок, обумовлений тепловими коливаннями димера: 
1 2

3

d С Сα 0.577 r  . 

а) Ефективна поляризовність та ступінь димеризації поза критичної області 

Поведінка добутку effα t  водяної пари, де 
1 2

3

eff eff С Сα α /r  – безрозмірна 

ефективна поляризовність, виявляється прямою лінією в інтервалі температур 

0.43 t 0.83   і описується рівнянням: y 0.0585 t 0.4945   , з якого випливає, 

що effα (t) 0.0585 . Цє значення є близьким до поляризовності ізольованої молекули 

води [2]: 
(is)

eα 0.055 , тобто в інтервалі температур 0.43 t 0.83   експериментальні 

значення ефективної поляризовності у насиченій водяній парі відповідають 

ансамблю мономерів і димерів, в якому концентрація димерів не перевищує 1%. 

б) Ефективна поляризовність молекули води в околі критичної точки 

В околі критичної точки для 0.82 t 0.97   відхилення експериментальних 

точок (одна від одної) суттєво більше, ніж за межами критичних флуктуацій, хоча і 

не перевищує ~ 4%. 

 1
N  2

N  3
N  

4
N  5

N  
6

N  

,ωk
  3.52 2.28 6.97 2.97 10.64 2.71 

1 2

3

d С Сα /r   0.128 0.016 0.433   



15 

Концентрація димерів 
dc (t)  розраховується за рівнянням: 

 (exp) (m) (d) (m)

eff e d d e e

d

1
α (t) α c (t) α (t) α α

1 c (t)
    
 

     , і в різних температурних інтервалах 

набуває значень, які представлені в другому рядку Таблиці 2. Значення 
dα 0.577  

розраховано для набора частот з [1].  

                                                                                                                            Таблиця 2 

Середнє значення 
d

c  для різних температурних інтервалів 

t  0.8 – 0.98 0.83 – 0.98 0.85 – 0.98 

(exp)

effα (t)  0.078 0.081 0.126 

dc  0.051 0.060 0.180 

 

     Тут розраховується середнє значення концентрації димерів на відповідному 

температурному інтервалі, оскільки число експериментальних значень 
(exp)

effα (t)  різне 

для кожного температурного інтервалу. 

 Концентрації димерів, які визначені з аналізу діелектричної проникності, 

збігаються з результатами, отриманими з аналізу температурної залежності другого 

віріального коефіцієнта B(T)  рівняння стану водяної пари з урахуванням наявності 

мономерів, димерів та взаємодій мономер-мономер, мономер – димер і димер – 

димер [4].  

Підрозділ 2.3 присвячено викладенню результатів розрахунку температурної 

залежності теплоємності водяної пари. Враховується, що її поведінка визначається: 

1) взаємодією між мономерами, мономерами і димерами, а також між димерами та 

2) збудженням коливань димерів. Димеризація молекул води призводить до 

зменшення значення теплоємності, в той час як збудження коливань димерів 

призводить до більш вагомого збільшення її теплоємності. Додадкове зростання 

теплоємності спричиняється формуванням тетрамерiв та мультимерiв вищого 

порядку.  

Поблизу потрійної точки Qi 6 , що відповідає трьом поступальним і трьом 

обертальним ступеням свободи. З підвищенням температури внесок до теплоємності 

насиченої водяної пари від збуджень коливань димерів призводить до збільшення 

теплоємності і до сьогодні не розглядався. 

На Рис. 1 наведені різні внески до теплоємності водяної пари. 
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Рис. 1. Температурна залежність Qi (t)  в різних апроксимаціях (експериментальні дані – 

відкриті кола): пунктирна лінія відповідає врахуванню взаємодій мономер – мономер, мономер – 

димер, димер – димер, суцільна лінія – додатково враховано коливання димерів 

 

Експериментальні дані добре відтворюються при t 0.7  врахуванням лише 

взаємодією мономер-мономер. Внески, спричинені взаємодіями мономер – димер та 

димер – димер, збільшуються з температурою, і досягають приблизно 1% при 

наближенні до t 0.95  , а внесок коливань димерів також зростає з температурою і 

його частка дорівнює приблизно (6 – 8)%. Відсутність повної згоди в інтервалі 

0.8 t 0.95   пояснюється неточністю у визначенні dc (t)  та необхідністю врахування 

кластерів вищого порядку [5, 6]. 

Важливою ознакою Розділу 2 є намагання самоузгодженого відтворення 

поведінки діелектричної проникності і теплоємності насиченої водяної пари, яка 

розглядається як суміш мономерів та димерів, причому останні розглядаються як 

частинки з внутрішніми степенями свободи. Показано, що в температурному 

інтервалі 0.43 t 0.8   концентрація димерів (t)cd  поступово зростає, але не 

перевищує 1%. При подальшому зростанні температури, 0.82 t 0.95  , 

концентрація димерів (t)cd  досягає 17 % . Основний внесок до теплоємності є 

обумовленим взаємодією між мономерами води. Коливальні внески від димерів при 

збільшенні температури досягають (6 – 8)%.  

Розділ 3 присвячений прояву процесів кластеризації у діелектричних 

властивостях води та її теплоємності в рідкому стані. Передбачається, що кластери є 

динамічними утвореннями, тобто час життя кластерів перевищує період їх коливань 

[7]. Вони мають характерну структуру основного стану, а також описуються 

специфічними коливальними і обертальними модами. Останні призводять до 

суттєвих внесків до діелектричної проникності і теплоємності води, які генетично 

пов’язані між собою. Враховується, що кластерна структура рідкої води дотепер 

залишається недостатньо дослідженою. Тут мова іде як про сукупність можливих 

типів кластерів, так і залежність розподілу кластерів від температури. Тому 

доводиться робити припущення про структуру найбільш характерних кластерів і 

ставити питання про визначення їх концентрації в залежності від температури. 

Основна увага в цьому розділі зосереджується на двох можливих моделях: 

1)структура рідкої води визначається, головним чином, жорсткими димерами та 
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циклічними тримерами і 2) структура рідкої води визначається димерами і 

тетрамерами, а також їх тепловими збудженнями. 

Підрозділ 3.1 присвячено викладенню результатів дослідження діелектричної 

проникності рідкої води на основі моделі 1. Додатково приймається, що можна 

знехтувати кутовою взаємодією дипольних моментів димерів та циклічних тримерів. 

Ефективну поляризовність молекули води представимо у вигляді: 

(L) eff
eff e

1 t (t)
α (t) α

3 t
  , де 

1 2

2

eff
eff 3

B c C C

d (t)
t (t)=

k T r
 має смисл ефективної температури 

дипольного впорядкування в рідкий воді, eff eff md (t) d (t)/d , 
effd (t)  – ефективний 

дипольний момент, 
1 2C Cr  – рівноважна відстань між центрами мас молекул в димері 

води. Для ансамблю димерів та циклічних тримерів, з некорелюючими дипольними 

моментами: 

2 2

eff 2 2 3 3t (t) c d c d   , 

2

p2

p 3

B c OO

d
d

k T r
 , де p pc n /n, p 2,3   – концентрації димерів і 

тримерів, які задовольняють умові: 2 32c 3c 1  . 

Температурна залежність eff effd (t)~ t  в інтервалі 0.42 t 0.85   

апроксимується лінійною функцією. Як результат, знайдено концентрації димерів та 

циклічних тримерів: в потрійній точці 2c 0.05, 3c 0.3, а на підході до критичної 

точки 2c 0.22 , 3c 0.19,  (при t 0.9 ). 

Зазначимо, що ізольований циклічний тример води має енергію основного стану, яка 

перевищує відповідну величину для тетраметру. В рідкому стані внаслідок взаємодії 

з найближчими сусідами циклічний тример взагалі стає нестійким. Тому модель 

рідкої води, яка виходить з існування димерів і тетрамерів, коливання останніх 

можна розглядати як коливання двох зв’язаних димерів, має суттєві переваги. 

Підрозділ 3.2. В цьому підрозділі викладені результати досліджень 

діелектричної проникності на основі моделі 2.Діелектрична проникність рідкої води 

визначається поляризовністю електроних оболонок мономерів ( mα ), димерів 

( d mα 2α ) і тетрамерів ( t mα 4α ), а також внесками, що виникають внаслідок 

орієнтаційного впорядкування їх дипольних моментів в зовнішньому полі, та 

тепловимі флуктуаціями дипольних моментів димерів 
2

d
d

B

δd
α

3k T

 




 та тетрамерів 

2
(t) t
4

B

δd
α

3k T

 




: 

2
(t)d m d

m d 4

w d B d

ε 1 4π ρ c 2d (1 c )
α α α ...

ε 2 3 m 2(2 c ) 3k T 2(2 c )

   
      

     



,

де 

d t
d t

d t d t

n n
c , c

n n n n
 

 
 – концентрації димерів і тетрамерів, та враховано, що 
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d t d t

w d t

ρ 1
c c 1, c 2c

2m n n
   


, 

d t

w d

ρ 1
n n

2m 2 c
 


. 

Для розрахунку (t)

4α (T)  приймається, що тетрамер можна розглядати як об’єкт, 

утворений двома зв’язаними димерами з антипаралельними дипольними 

моментами. З такого уявлення випливає, що теплові флуктуації дипольного моменту 

тетрамера виникають внаслідок порушення антипаралельності дипольних моментів 

димерів (див. Рис. 2). Внесок цього ефекту до ефективної поляризовності тетрамеру 

позначимо через (sh)

4α (T) . Це дозволяє ефективну поляризовність тетрамеру 

апроксимувати сумою: (t) (sh)

4 d 4α (T) 2α (T) α (T)  . 

 Рис. 2. Флуктуаційне порушення антипаралельного розташування дипольних моментів 

димерів у тетрамері 

 

Середньоквадратичне значення флуктуюючого дипольного моменту тетрамера 

дорівнює: 
2 2 2

t dδd 4d sin γ    , де 
2sin γ   оцінюється за формулою: 

π/2

2 2

0

sin γ C sin γexp( βΔU(γ)dγ   . 

Тут ΔU(γ)  є приріст електростатичної енергії тетраметру внаслідок порушення анти 

паралельності дипольних моментів: ΔU(γ) 2 2

r w2(e /ε ζ )sin γ . rε  – діелектрична 

проникність води на частотах обертального руху димерів. На цих частотах 

діелектричні властивості води формуються, головним чином, електронними 

оболонками молекул, тому приймається, що rε 1.5 . Тоді 

2

0

t t
sin γ 1.5

κ(t) ε (t)
    і 

2
(sh) m
4

0 B c

4 d
α

ε (t) k T
 . 

Експериментальні значення діелектричної проникності рідкої води підтверджують 

правомірність цієї моделі, тобто поблизу потрійної точки ефективна поляризовність 

молекули води дорівнює половині ефективної поляризовності dα  димера, а 

ефективний дипольний момент 
(exp)

effd (t) 0 . При зростанні температури ефективний 

дипольний момент суттєво зростає, що пов’язано, перш за все, з відхиленням 

дипольних моментів димерів, які складають тетрамер, від їх антипаралельного 

розташування в його основному стані. Концентрація димерів визначається 

формулою: 
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2 2

exp

d 2

sin γ sin γ
с 4

(1 4 sin γ )

    


  
, а 2

expsin γ   визначається формулою: 

2 (exp) 2

exp eff

1
sin γ (d )

2
    . Тут (exp) 2

eff B c exp m d

1
(d ) 3k T t α (t) α α (t)

2

  
    

  

 , 

а expα (t)  визначається з експериментальних даних діелектричної проникності згідно 

формули 
w

3 ε 1
α(t)

4πn ε 2





. Різниця між 2sin γ   і 2

expsin γ   в інтервалі температур 

0.42 t 0.6   не перевищує експериментальних похибок. У той же час, для t 0.7  

значення 2sin γ   помітно менше, ніж 
2

expsin γ  , що можна пояснити частковим 

розпадом тетрамерів на димери.  

У підрозділі 3.3 розглянуто природу формування теплоємності рідкої води. До 

вирішення цієї проблеми можна використовувати два підходи: один, який 

спирається на електростатичну модель утворення димера, і другий, в якому 

водневий зв’язок вводиться феноменологічним шляхом. У першому підході 

теплоємність рідкої води складається з поступальних та обертальних внесків, а 

також з внесків теплових збуджень димерів та тетрамерів. У другому підході внески 

теплових збуджень розглядаються як внески двох поперечних коливальних ступенів 

свободи водневого зв’язку, які розглядаються як коливання струни, та одного 

повздожнього коливання. Оскільки водневий зв’язок має електростатичну природу, 

то ці два шляхи повинні призводити до одного й того самого результату (повинна 

бути узгодженість за числом ступенів свободи). 

Важливу роль у побудові теплоємності рідкої води відіграє її порівняння з 

теплоємностями льоду і твердого та рідкого сірководню. Враховується також, що 

кожна молекула води має 3 поступальні і 3 обертальні ступені свободи. Якщо 

молекули води утворюють гексагональний лід, то всі 3 поступальні, а також всі 3 

обертальні степені свободи кожної молекули води стають коливальними, тобто їх 

внесок до теплового числа ступенів свободи льоду дорівнює: 
(hI)

Qi 12 . Перекриття 

електронних оболонок сусідніх молекул є суттєвим. Дійсно, ступінь перекриття 

визначається співвідношенням 
(dim) (hI) (hI)

OO OO OO(r r )/r    і дорівнює 0.08  , що є в (3 – 4) 

рази більшим, ніж у ізольованому димері. Тому водневий зв’язок, який їх з’єднує, 

потрібно розглядати як комбінацію електростатичної і незвідної складових, 

вважаючи що остання обумовлена обмінними ефектами, або ефектами перекриття. 

У рідкій воді локальне впорядкування молекул обумовлене утворенням коротко- 

живущих димерів та тетрамерів. Тут внески різних ступенів свободи розподіляються 

наступним чином. Внесок поступальних ступенів свободи на одну молекулу можна 

вважати за величиною майже таким самим, як і в льоді: 
(tr)

Qi 2 3 6   . Це є 

коректним, принаймні в тій частині температурного інтервалу існування рідкого 

стану, що примикає до потрійної точки. Теж саме можна сказати і про внесок 

обертальних ступенів свободи кожної молекули: 
(r)

Qi 2 3 6   . Ці міркування є 

ідентичними тим, що використовуються до рідкого сірководню, молекули якого не 
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здатні утворювати водневі зв’язки. Теплоємність сірководню у рідкому стані 

складає, таким чином, 2(H S)

Qi 11 12  .  

Але у воді поблизу її потрійної точки перекриття електронних оболонок 

сусідніх молекул є навіть більшим ( 2.72r (w)

OO
  Ǻ), ніж у льоді, тому коливання 

молекул спричиняють зміну ступеня перекриття їх електронних оболонок, що 

пов’язано з появою додаткового коливального процесу в системі. Ці додаткові 

коливання електроної густини є саме тим, що відрізняє воду від її гомологу – 

сірководню. Такі короткочасові (не більше 2 – 3 коливань) квазідимерні утворення 

виникають тільки в рідкому стані води завдяки порушенню впорядкованого 

розташування їх центрів мас і орієнтацій.  

Незвідна складова водневого зв’язку є струноподібною, тому її коливання 

розкладаються на два поперечні і одне поздовжнє. Внесок цих коливань до 

теплоємності системи, віднесеної до однієї молекули, дорівнює (1)

Hc 3 . Але кожна 

молекула води утворює Hn (T)  водневих зв’язків, кожен з яких в рідині включає 

описану вище незвідну частину. Тому, в класичному наближенні для теплоємності 

системи на одну молекулу можна записати: 
(1)

Q H Hi (11 12) n (T)c (17 18)     . 

Порівняння з експериментальними даними представлено на Рис. 3. 

 
Рис. 3. Порівняння Qi  для рідкої води та сірководню 

Узгоджений розгляд діелектричної проникності і теплоємності води дозволяє 

зробити наступні висновки: 1) поблизу температури кристалізації води в її структурі 

домінують тетрамери і мультімери більш високого порядку. Їх сумарна частка 

досягає 90%; 2) при наближенні до флуктуаційної області ( t 0.9 ) основним 

елементом структури води стають димери. Частка димеризованих молекул зростає 

до 60%. 

Розділ 4 присвячено аналізу характеру теплового руху молекул в 

низькомолекулярних рідинах різного типу та побудові теорії кінематичної зсувної 

в’язкості. Окрема увага приділяється існуванню законів подібності у поведінці 

зсувних в’язкостей різних рідин. Отримані результати узагальнюються для водних 

розчинів електролітів та бінарних розплавів рідких металів. Наш підхід до 

означених проблем суттєво спирається на той факт, що зсувна в’язкість рідин 

визначається усередненими потенціалами взаємодії, які в більшості 

низькомолекулярних рідин мають аргоноподібну структуру, тобто зводяться до 
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потенціалів Ленард–Джонса. Детально досліджується температурна залежність 

зсувної в’язкості атомарних рідин, рідких металів та їх бінарних розплавів, води та 

водних розчинів електролітів. 

У підрозділі 4.1 аналізується характер теплового руху молекул в 

низькомолекулярних рідинах. Основна увага приділяється можливості існування 

подібності теплового руху в рідинах та споріднених ним твердих тілах, аморфних 

або кристалічних. Характерною підставою для застосування кристалоподібних 

уявлень у рідинах є припущення, що відмінність структури рідкого стану від 

структури спряженого твердого стану системи полягає тільки в кількості порожнеч в 

їх структурі.  

Для чіткої відповіді на питання про існування порожнеч в дисертації 

розглядається температурна залежність функції f(t) δ/ζ , де 12δ r ζ    – середнє 

значення щілини між найближчими молекулами (іонами), 12r   – середня відстань 

між частинками і   – діаметр частинки, яка описує відносну величину щілини між 

найближчими сусідами. Виявляється, що поблизу потрійної точці аргону і води або 

точки плавлення металів відносне значення щілини не перевищує 1%, що практично 

є таким самим, як і для системи в її кристалічному стані. Кожна молекула або іон 

знаходяться в «клітці», параметри якої близькі до таких, як в твердому стані. 

Внаслідок цього простий поступальний рух молекул в рідинах на кінцеві відстані є 

неможливим. Неможливість виникнення порожнеч за рахунок флуктуацій об’єму 

випливає також з оцінки середньоквадратичної флуктуації величини середнього 

об’єму (0)υ  порожнеч [8]: 
2 (0) 2

B T B lδυ k T( υ/ p) ~k Tυ /(ρc )     , де 
2

T lβ 1/ (ρc )  – 

ізотермічна стисливість, ρ  і lc  – відповідно густина і швидкість поздовжнього звуку 

у рідкій воді. В околі потрійної точці для води відносний приріст середнього об’єму 

порожнеч не перевищує:  
2 (w) (w) 2 (0) (w)

B lδυ /υ ~ k T / (m c ) υ / υ 0.1    

Ця оцінка відповідає значенню (0) (w)υ ~0.01υ  (відносне значення щілини не перевищує 

1%). Потрібно зазначити, що в рідині, молекули якої утворюють деяку локальну 

структуру, об’єм порожнечи 2υ  більше ніж у безструктурному стані 1 , хоча і не 

порушує вказаної вище оцінки. Виникнення порожнечі, яка дорівнює об’єму 

молекули, є зовсім малоімовірним. 

Але, на відміну від твердих тіл, рідинам властива плинність, тому значно більш 

вірогідними є циркуляторні рухи (Рис. 4), які переважно відповідають азимутальним 

рухам сусідних молекул на невеличкі кути. Подібні зміщення невеличких груп 

молекул мають колективний характер і характеризуються наномасштабами. На 

мезомасштабах молекули зміщуються внаслідок їх колективного дрейфу у 

вихровому полі теплових гідродинамічних флуктуацій (Рис. 5). При наближенні до 

критичної точки, з ростом середньої відстані між частинками, створюються умови й 

для зміщення частинок в порожнечі, що утворюються по сусідству. 
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В найбільш характерній атомарній рідині – аргоні – тепловий рух молекул немає 

нічого спільного з активаційними уявленнями, оскільки значення «енергії активації» 

коефіцієнтів зсувної в’язкості та самодифузії виявляються меншими за енергію 

теплового шуму (
Arε t , у безрозмірних одиницях). Важлива обставина, властива 

більшості молекулярних рідин, полягає в тому, що процеси формування в’язкості та 

самодифузії визначаються відносно повільними молекулярними рухами, які можуть 

бути описані усередненими міжмолекулярними потенціалами [9, 10]. Усереднені 

потенціали, як показано в [10], мають аргоноподібну структуру – типу потенціалу 

Ленард–Джонса (значення параметрів усереднених потенціалів наведено у Таблиці 

3).  

Таблиця 3 

Параметри різних усереднених потенціалів, подібних до потенціалу  

Ленард–Джонса для рідкої води. 

 

 

 

 

 

Як наслідок, коефіцієнти зсувної в’язкості та самодифузії повинні задовольняти 

співвідношенням подібності і розглядаються у підрозділі 5.2. 

Враховуючи, що характер теплового руху в аргоні немає нічого спільного з 

активаційним, треба зробити висновок, що і у всіх рідинах з усередненими 

потенціалами аргоноподібного типу характер теплового руху не є активаційним.                                                                                                                  

       За відсутності порожнеч у структурі рідин робиться висновок, що зсувна 

в’язкість рідин формується не за рахунок молекулярного переносу імпульсу, як це 

має місце в газах, а за рахунок ефектів шорсткості між сусідніми молекулярними 

шарами, що рухаються один відносно одного (Рис. 6).  

 
Рис. 6. Схематичний рух молекулярних шарів відносно один одного 

 SPC SPC/E TIPS TIP3P SPCM TIPSM BM BCM 

wε  1.43 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.43 1.42 

wζ  2.78 2.78 2.77 2.77 2.77 2.75 2.94 2.93 

Рис. 4. Схематичний рух молекул 

поблизу потрійної точки 

Рис. 5. Схематичне зображення 

механізму колективного переносу 

флуктаційними вихорами 
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Це твердження стосується всіх низькомолекулярних рідин, усереднені потенціали 

яких мають аргоноподібну структуру. Всі таки рідини слід вважати 

аргоноподібними. До їх числа належать атомарні рідини, рідкі метали і навіть вода і 

водні розчини електролітів. У такому випадку, зсувна в’язкість є обернено 

пропорційною функцією відстані δ  між двома найближчими молекулярними 

шарами і описуються формулою вигляду:  

                   
(і) 1/3i

i 0 2 6 6 6 5 2(і) 1/3

0

δ
ν(υ,t) , δ (1 υ ) , i Ar, .N ,C H ,C H NO ...

(υ υ (t))
   


  

 
              (1) 

де 
trν(t) ν(t)/ν  , trν  – значення кінематичної зсувної в’язкості в потрійній точці, 

trt T / T , trυ υ/υ  – безрозмірні температура та питомий об’єм ( trT , trυ  – значення 

температури та питомого об'єму в потрійній точці), (і) (i) (i)

0 0 trυ υ /υ  ,
(іі)

0
υ

 – виключний 

об’єм системи, що відповідає її зсувній в’язкості. З’ясовано, що виключний об’єм 

частинок для атомарних, молекулярних рідин, рідких лужних, перехідних та пост-

перехідних металів співпадає зі значенням питомого об’єму в потрійній точці mυ . 

 У формулі (1) використовується нормування об’єму на його значення в 

потрійній точці. Подібна формула матиме місце і в тому випадку, коли нормування 

буде відбуватись на регуляризоване значення питомого об’єму Rυ , який дорівнює: 

R Gυ υ(T ) , де GT  – температура Гінзбурга ( G cT ~0.99 T ) [11]. В цьому випадку, 

сформульований підхід до проблеми в’язкості дозволяє дати нове формулювання 

принципу подібності. Згідно (1) залежність нормованої зсувної в’язкості від 

питомого об’єму має характерний вигляд, і нормування зсувної в’язкості 

відбувається на її значення в точці, в якій питомий об’єм 

дорівнює її регуляризованому об’ємові Rν ν(υ)/ν(υ ) : 

1/3

tr

R tr

υ υ
ν(υ )

υ υ



 
  

 
  і суттєво 

відмінний від простого відношення cυ/υ , характерного для звичного формулювання 

принципу подібності [8, 12]. У згоді з цим, представляється необхідним змінити 

також характер залежності від температури, тобто перейти до наступних 

узагальнених безрозмірних величин: tr

с с tr

T T T
t

T T T


 


 , tr

с R tr

υ υ υ
υ

υ υ υ


 


 . Саме ці 

формули і визначають відповідні значення температури і питомого об’єму для двох 

різних рідин. Узагальненні температура і об’єм різних рідин починають 

змінюватись в однакових інтервалах: 0 t 1   і 0 υ 1  . 

Таким чином, при використанні узагальненого принципу подібності 

враховується не тільки однакова функціональна залежність зсувної в’язкості від 

узагальнених змінних, а також однаковість інтервалів існування рідкого стану в 

залежності від температури та об’єму. Таким чином, приймається, що  

ν(υ,t)  ν'(υ ,t) , де питомі об’єми відповідають співвідношенню: tr tr

R tr R tr

υ υ υ' υ'

υ υ υ' υ'

 


 
. 

Застосовність узагальненого принципу подібності для зсувної в’язкості кількох 

рідин ілюструється Рис. 7. 
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Рис. 7. Експериментальні значення кінематичної зсувної в’язкості аргону, азоту, бензолу та 

нітробензолу, рідкого кисню 
 

Застосовність аргоноподібної кінематичної зсувної в’язкості очікується для 

всіх низькомолекулярних рідин, в яких орієнтаційні кореляції не набувають 

суттєвого значення. В деяких рідинах, зокрема у воді, існує температура кросоверу 

dt , яка поділяє температурний інтервал їх рідкого стану на два:  

1) tr dt t t   і 2) dt t 1  . У них роль орієнтаційних кореляцій є різною: вона є 

суттєвою в першому інтервалі і несуттєвою в другому, де і можна говорити про 

аргоноподібний характер зсувної в’язкості. Для оцінки температури кросоверу 

приймається, що найбільший внесок в орієнтаційні кореляції є обумовлений диполь-

дипольною взаємодією між молекулами. В цьому випадку температура кросоверу 

визначається рівнянням: 
2

d 3

B c 12

d
t ~

3k T r 



, де 
3

12

1
n

r


 
, n  – чисельна густина. 

Температура кросоверу має смисл характерної температури дипольного 

впорядкування. Можна переконатись, що для води та нітробензолу температура 

кросоверу dt  знаходиться поблизу потрійної точки, тобто в обох випадках 

кінематична зсувна в’язкість матиме аргоноподібний характер у переважній частині 

існування рідкого стану. Впливом квадрупольного впорядкування можна 

знехтувати, оскільки Qt (0.09 0.24)  . 

Підрозділ 4.2 присвячений викладенню результатів дослідження кінематичної 

зсувної в’язкості рідких лужних, перехідних та пост-перехідних металів. 

Встановлено, що всі вони належать до одного й того самого класу подібності – 

аргоноподібних рідин. 

Аналогічний підхід застосовується і для вивчення кінематичної зсувної 

в’язкості рідких перехідних і пост – перехідних металів (Sn, Bi, Pb, Ga, Zn) та їх 

сплавів. Кількісна згода теоретичних і експериментальних значень спостерігається у 

всій області температур, для якої існують достовірні експериментальні дані зсувної 

в’язкості розглянутих металів.  

Для узагальнення формул на бінарні розплави зазначимо, що питомий об’єм   

в даному випадку є середнім значенням питомого об’єму на одну «частинку». Теж 
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саме можна сказати про середнє значення власного об’єму 
0υ (x) : 

0 1 2υ xυ (1 x)υ   , 

де 
1υ  і 

2υ  – виключені об’єми компонентів 1 і 2. Подібне наближення є характерним 

для рівняння стану Ван-дер-Ваальса. Що стосується δ(x) , то в цьому випадку 

вважається, що 
1 2δ(x) xδ (1 x)δ   . Така структура параметра (x)  випливає з того, 

що він вже не визначається комбінацією питомих об’ємів в регуляризованій та 

потрійній точках, оскільки поняття критичної точки, спорідненої критичній точці 

рідина – пара атомарних рідин, втрачає смисл. Тоді формула (1) набуває вигляду: 

                                                            1 2
melt 1/3

1 2

xδ (1 x)δ
ν (x,υ,t)

(υ xυ (1 x)υ )

 


  
.                                        (2) 

Відзначимо, що δ(x) ~ 0.2 0.3 . Відхилення розрахованих за формулою (2) значень 

кінематичної зсувної в’язкості бінарних розплавів Bi – Pb від експериментальних 

даних не перевищує 7%.  

У підрозділі 4.3 розглядаються особливості зсувної в’язкості води, важкої 

води і спиртів. Головна відміна властивостей води від аргону полягає в тому, що 

потенціали міжмолекулярної взаємодії у воді характеризуються суттєво більшою 

енергією взаємодії та значною кутовою залежністю. Останню часто моделюють 

водневими зв’язками з енергією: H B mE ~11.2 k T , хоча за своєю фізичною природою 

вони є проявом електростатичної взаємодії. Така взаємодія стимулює утворення 

кластерів різного типу, внаслідок чого локальна структура води суттєво 

відрізняється від структури аргону. Кластеризація відіграє суттєву роль у 

формуванні кінематичної зсувної в’язкості тільки за температур dtt  , де dt  – 

температура дипольного впорядкування молекул. При dtt 
 кінематична зсувна 

в’язкість рідкої води має аргоноподібний характер і описується формулою типу (1).  

При dtt 
 характер теплового руху молекул у воді є відмінним від 

аргоноподібного. Більш точно, тут формується час осілого життя 0η , на протязі 

якого зберігається незмінною певна конфігурація водневих зв’язків. Молекула може 

тільки осцилювати навколо деякого тимчасового положення рівноваги та певної 

орієнтації. Якщо  відбувається розрив одного з трьох водневих зв’язків (це число є 

близьким до середнього числа водневих зв’язків у воді), то молекула може 

повернутися на деякий кут і утворити новий водневий зв’язок (такий перехід є 

подібним зміщенню на гойдалці). Подібна зміна конфігурацій водневих зв’язків 

вимагає подолання певного енергетичного бар’єра і супроводжується 

стрибкоподібним характером обертального руху молекул. Саме такий механізм є 

також характерним для реалізації відносного зсуву молекулярних шарів, тобто ми 

очікуємо, що зсувна в’язкість води в області температур dtt   матиме 

експоненціальний (активаційний) характер. При цьому, поступальний рух молекули 

вимагає розриву майже трьох водневих зв’язків поблизу потрійної точки, що важко 

було б узгодити з тим значенням енергії активації, що спостерігається 

експериментально.  
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У відповідності до цих якісних тверджень, до опису кінематичної зсувної 

в’язкості води в інтервалі існування її рідкого стану потрібно застосовувати 

формулу: 

                                           

1 d

1/3
tr 0

2 d1/3

0

κ exp(ε/t), t t ,

ν(υ,t) ν (1 υ )
κ , t t ,

(υ υ )




 
 

 

 

,                                         (3) 

де ε  – відповідає безрозмірній енергії активації (
a B trε E /k T ) стрибкоподібного 

обертального руху молекул, 
2  – множник порядку одиниці. Перехід від 

експоненціальної температурної залежності відбувається у вузькому 

температурному інтервалі t 0.15  , який охоплює температуру кросовера 18.1dt  

(див. Рис. 8). 

 
Рис. 8. Температурна залежність кінематичної зсувної в’язкості води: кружки відповідають 

експериментальним значенням, суцільна лінія – експоненціальному внеску, штрих-пунктирна 

лінія – аргоноподібному внеску 

 

Безрозмірна енергія активації ε , виключний об’єм 0υ~ , множники 1
κ  і 2

κ  вміщено 

до Таблиці 4. 

 

                                                                                             Таблиця 4  

             Значення параметрів у формулі (3) 

 

OH
2  

5

1κ 10  ε  2κ  0υ  

переохолоджені 

стани 
325.1  11.20 1.04 0.999 

нормальні  

стани 

20.53 8.49   

В інтервалі dtt   внесок експоненціального типу не перевищує (1 – 2) % і 

кінематична зсувна в’язкість води стає повністю аргоноподібною. 

У невеличкому підрозділі 4.4 розглядається кінематична зсувна в’язкість в 

одноатомних спиртах типу метанолу і етанолу, розплавах солей типу NaCl , суміши 

KrAr  . Тут звертається увага на те, що інтервали існування рідкого стану води і 

етанолу визначаються нерівностями: 
(w)

tr1 T/T 2.47   – для води і 
(w)

tr0.41 T/T 2.12   

– для етанолу. Температура дипольного впорядкування приймає значення: 

t),υ~(ν~
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(w)

d trT /T 1.18  – для води і (w)

d trT /T 2.23  – для етанолу. Такі значення температури 

дипольного впорядкування визначають принципово різну роль водневих зв’язків у 

формуванні зсувної в’язкості у воді і етанолі. В останньому у всьому інтервалі 

існування рідкого стану дипольні кореляції є суттєвими, і тому температурна 

залежність зсувної в’язкості очікується бути експоненціальною. Значення енергії 

активації зсувної в’язкості: 
(e) (w)

e a B trε E /k T 8.37   є близьким до 
wε 8.49 , що вказує 

на одну й ту саму фізичну природу виникнення експоненціальної залежності. Збіг 

енергій активації у етанолі і воді зайвий раз підкреслює важливість розриву одного 

водневого зв’язку і поворот молекули на деякий кут, хоча характер водневих 

зв’язків в них є різним. Матеріал 4 розділу доповнюється також аналізом зсувної 

в’язкості в розплавах солей NaCl , KCl , 
4NaBF  , 

4KBF . Тепловий рух катіонів і 

аніонів в них нічим принципово не відрізняється від теплового руху в рідких 

металах, а разом з тим і в аргоноподібних рідинах. Кінематична зсувна в’язкість 

розплавів солей, NaCl , KCl , 4NaBF , 
4KBF  відтворюється з похибкою, що не 

перевищує похибку експерименту. Радіуси аніонів Cl  і 4(BF ) , визначені з аналізу 

зсувної в’язкості, практично співпадають з тими, що відповідають їх 

поляризовностям. 

Підрозділ 4.5 присвячено розгляду кінематичної зсувної в’язкості розбавлених 

водних розчинів сильних електролітів. Враховується, що електричні поля іонів у 

розчинах  змінюють значення питомого об’єму на одну молекулу. Що стосується 

загального характеру теплового руху, то присутність відносно невеликої кількості 

іонів електроліту принципово не впливає на характер теплового руху у щільній 

системі. Тому кінематична зсувна в’язкість водних розчинів електролітів при dtt  , 

де dt  – температура кросоверу, яка за своїм значенням є близькою до температури 

кросоверу у чистій воді, має аргоноподібний характер (1). При dtt   температурна 

залежність зсувної в’язкості, як і у воді, має експоненціальний характер. У водних 

розчинах електролітів використані позначення: mt T/T (x) , mT (x)  – температура 

плавлення розчину з мольною концентрацією s

w s

N
x

N N



, wN  і sN  – загальна 

кількість молекул води та солі, n w sυ(x) υ/υ (x), υ V/(N N ),    V  – об'єм системи, 

0 0 nυ (x) υ (x)/υ (x) , 0υ (x)  – виключений об'єм, нормування питомого і виключеного 

об’ємів здійснюється на величину: 
(w) (s)

n tr m mυ (x) (1 x)υ xυ Δυ (x,t)    , де 
(w)

trυ  і 
(s)

mυ  – 

питомі об'єми на одну молекулу в потрійній точці води та температурі плавлення 

солі відповідно, mΔυ (x,t)~x(1 x)   – надлишковий об’єм на одну частинку, 

спричинений дією електричного поля іонів. Виключений об’єм 0υ (x)  має аналогічну 

структуру: 
(w) (s)

0 0 0 0 0υ (x) (1 x)υ xυ Δυ (x,t), Δυ (x,t)~x(1 x)     ,  

де 
(w)

0υ  і 
(s)

0υ  є виключені об’єми молекул води та розплавленої солі. Надлишковий 

об’єм mυ  може бути визначений за допомогою аналізу масової густини розчину, а 

також за допомогою теорії Дебая – Хюккеля: 
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2
1/2w

3
(0)

D

1 υ
Δυ c ...

8π r
    . Тут позначено: 

1/2
2

(0) w
D

ст B

4πn e
r

ε k T



 
  
 

 – амплітуда радіуса Дебая 

(0) 1/2

D Dr (c) r c , s

w

N х
с

N 1 х
 


 – концентрація іонів, e  – заряд електрона, 

ст  – 

статична діелектрична проникність води. Область застосування теорії Дебая 

визначається нерівністю: 1/3

D wr (c) 1/ (сn ) , або 4c 0.64 10   при T 338К . Значення 

υ(x)  наближаються до відповідних експериментальних значень тільки в області 

застосування теорії Дебая. 

Температурні залежності зсувної в’язкості водних розчинів електролітів за 

різних концентрацій є подібні до тієї, що представлена на Рис. 9.  

Встановлено, що для всіх концентрацій перехід від експоненціального 

характеру формування зсувної в’язкості до аргоноподібного відбувається в інтервалі 

температур t ~1.15 , що співпадає з оцінкою температури 
dt  для води. Теорія 

відтворює концентраційну та температурну залежність експериментальних даних с 

точністю ~5%. 

 

 
Рис. 9. Температурна залежність нормованої кінематичної зсувної в’язкості від нормованої 

температури при концентрації 14.0Х . Кружки – експериментальні дані. Суцільна 

(аргоноподібний внесок) та штрихова (експоненційний внесок) лінії – розрахунок за формулою 

типу(3) для водних розчинів електролітів 

 

Розглянемо зсувну в’язкість розчину електроліту в інтервалі температур dt t : 
1/3 1/3

m 0 0
id (id) (id) (id)

m 0 id 0

Δυ (x) Δυ (x) Δυ(x) Δυ (x)
ν(x) ν (x) 1 1

υ υ (x) υ (x) υ



    
      

    
, де idν (x)  – кінематична 

зсувна в’язкість, при умові, що всі параметри відповідають ідеальному розчину. 

Розклад idν (x)  за концентрацією містить тільки внески з цілочисловими 

показниками. А от розклад mυ (x)  і 0υ (x) , як це випливає з розрахунку 

надлишкового об’єму mυ , містить також дрібно – степеневі внески. Але вони 

проявлятимуть себе тільки за наднизьких концентрацій. За концентрацій, які 

O)(H

tr
2ν/ν

ра)-р(/ mTTt 
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представлені в більшості експериментів, розклад кінематичної зсувної в’язкості за 

степенями c  матиме аналітичний характер: 2

wν(с) ν (1 B c K c ...)       . 

Таким чином, формула (3), яка застосована до водних розчинів електролітів, 

задовільно відтворює і концентраційну залежність кінематичної зсувної в’язкості 

при температурах 
dt t . 

Що стосується динамічної зсувної в’язкості, яка суттєво залежить від густини, 

то за рахунок наявності кореневих внесків за концентрацією до густини системи, у 

концентраційної залежності динамічної в’язкості також спостерігається коренева 

концентраційна поведінка. 

Запропонований в роботі підхід принципово відрізняється від класичних робіт 

Онзагера і Фьюосса, Фалькенхагена, Фішера та інших, в яких формування зсувної 

в’язкості визначається ефектами гідратації іонів. Фактично, вплив гідратованих 

комплексів на зсувну в’язкість розглядається подібно до того, як це відбувається в 

суспензіях: 2

0ε ε (1 5 / 2 a ...)     , де 
0ε  – в’язкість розчинника, а   – 

відносний об’єм, який займають частинки суспензії. При утворені гідратованих 

комплексів об’єм розчинника зменшується і тому відносний об’єм стає рівним: 









1
і призводить до наступного вигляду зсувної в’язкості: 

2

0ε ε (1 5 / 2 ' a ' ...)      . Значення   в цій формулі визначається добутком 

вихідної густини іонів wxn  на об’єм гідратованого комплексу HCυ : w HCxn υ . 

Таким чином, основним завданням теоретичних підходів вказаного вище типу є 

розрахунок об’єму гідратованого комплексу. Оцінка  може бути здійснена за 

допомогою теорії Дебая – Хюккеля, і в межах застосування цієї теорії виникнення 

кореневих внесків до зсувної в’язкості є очевидним. Зазначимо, що прямий 

розрахунок електростатичної енергії утворення іонного комплексу виявляється 

приблизно рівним: I B0.25 k T    , тобто іонний комплекс є нестійким і практично 

не змінює картину теплового руху в воді, в порівнянні з тією, яка відповідає чистій 

воді. 

 У нашому підході існування жорстких гідратованих комплексів не 

передбачається. Електростатична взаємодія іонів в розчині змінює тільки густину, 

або питомий об’єм на одну «частинку». Розклад зміни питомого об’єму за 

концентрацією містить внесок, який пропорційний c , тому і густина, містить 

такий самий внесок. Це відбувається при наднизьких концентраціях. Поява c  в 

поведінці динамічної зсувної в’язкості пов’язана не стільки зі зміною внутрішнього 

тертя, скільки зі зміною густини системи. Згідно експериментальним даним при 

більш високих концентраціях розклад кінематичної зсувної в’язкості за 

концентрацією має аналітичний характер, що змушує зробити висновок про 

нестійкість гідратованих оболонок. 

Таким чином встановлено, що температурна залежність кінематичної зсувної 

в'язкості розбавлених водних розчинах електролітів при різних концентраціях 

подібна до кінематичної зсувної в’язкості чистої води.  

Розділ 5 присвячений дослідженню колективного переносу в усіх характерних 

типах низькомолекулярних рідин: атомарних, рідких металах, воді та водних 
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розчинах електролітів, сумішей KrAr   різних концентрацій. Згідно роботам 

Фішера [13,14] і Булавіна [15] коефіцієнт самодифузії sD  рідин є сумою: сrs DDD  , 

де сD  – колективна складова, обумовлена дрейфом молекули в полі теплових 

гідродинамічних флуктуацій, а 
rD  – складова, яка теж має колективний характер і 

обумовлена поворотами невеличких компактних груп молекул. Механізми 

формування цих колективних рухів відрізняється своїми масштабами – перші 

формуються мезомасштабними збудженнями, а другі – наномасштабними.   

Детальній аналіз [16] показує, що сD  визначається рівнянням  

B

M

k T

10πε ν η
cD  , де L Mr 2 νη   – підходящий радіус рідкої (лагранжевой) 

частинки., ηM
 – Максвелівський час релаксації зсувних напружень. Для розрахунків 

ηM  використовується наступне наближення: 2

tη ν/сM  , де tc  – високочастотна 

швидкість поперечного звуку в рідинах. Для оцінки tc  використовується наближене 

співвідношення: /2cc 2

l

2

t  . Вираз для оцінки колективної складової 

гідродинамічного дрейфу молекули є коректним тільки тоді, коли радіус 

лагранжевої частинки є не меншим від радіуса молекулярної групи, утвореною 

частинкою та її найближчим оточенням: L pr 3r .  

Для оцінки наномасштабної складової використовується наступне: оскільки 

rD  відповідає колективним рухам молекул, то вона повинна залежати від енергії 

теплового руху Bk T  та динамічної зсувної в’язкості ε  . Разом з тим rD  формується 

поворотами невеличких груп частинок, тому замість ефективного радіуса 

L Mr 2 νη  потрібно використовувати радіус окремої частинки pr . Остаточно rD  

повинна мати структуру: B

p

k T
~

εr
rD . Їй відповідає співвідношення подібності для 

коефіцієнтів самодифузії молекул, що мають різні радіуси частинок: 

(1)(2)
p

(1) (2)

p

r

r

s

s

D

D
 . Далі 

враховується, що коефіцієнт самодифузії домішкових частинок достатньо великого 

розміру, як і броунівських частинок, описується формулою Айнштайна. Їх 

поєднання призводять до остаточного результату: B

p

k T

6πεr
rD  . Радіус молекули або 

іона pr  повинен розглядатися як фіксована величина. Для узгодження процесів 

зсувної в’язкості і самодифузії pr  слід визначати з аналізу кінематичної зсувної 

в’язкості. 

У підрозділі 5.1 розглядається застосовність цього підходу до рідких металів. 

Окремо аналізуються процеси самодифузії в рідких лужних металах (див. Рис. 10) та 

перехідних і пост-перехідних металах. 
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Рис. 10. Температурна залежність коефіцієнту самодифузії рідкого Rb . Тонка лінія 

відповідає внеску 
rD , товста – сr DD  , штрихова – апроксимації у високотемпературну область. 

Вставка відповідає температурі в околиці точки плавлення 

Відносна величина складової сD  для всіх лужних металів змінюється від 

значення (5 – 6)% поблизу точки плавлення до (25 – 30)% при 0.75 mT T . 

В дисертації аналізується також відносна величина складової 
сD  рідких 

перехідних та пост-перехідних металів: PbBi,Sn, . На відміну від рідких металів 

PbSn, , де відношення / ~ 0.15с sD D , в рідкому Bi  складова сD  є відсутньою, 

оскільки радіус лагранжевої частинки виявляється меншим від радіуса ( p3r ) 

мінімально необхідної групи молекул. 

Більш складний характер теплового руху у воді відбивається певним чином і 

на особливостях поведінки коефіцієнта самодифузії молекул води, яка 

досліджується в підрозділі 5.2. Застосування цього підходу до розрахунку 

коефіцієнта самодифузії ілюструється Рис. 11. Тут використано: 1.20r
W
  Ǻ, що 

випливає з аналізу зсувної в’язкості, 121070.1 
M

 с. Значення wr  є дещо меншим 

від Ван-дер-Ваальсівського та кристалографічного радіусів молекули води 

(rVdW=1.38 Ǻ  і 1.42crr   Ǻ).  

 

 
Рис. 11. Температурна залежність коефіцієнта самодифузії с/см10, 25D молекул рідкої 

води при 15.11  t . Кружки відповідають експериментальним даним, точки – складова rD , 

штрихова лінія – сума cr DD   

Відношення /с sD D , яке в околі потрійної точки не перевищує (1 3 )%, 

поступово зростає з температурою до ~ 14% (Рис. 11). 

При температурах, які перевищують температуру кросоверу dT , складова 
с

D  не 

може бути розрахована, оскільки порушується нерівність L pr >3r . Експериментальні 

с/см10, 25D
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значення коефіцієнту самодифузіі майже точно відтворюються з урахуванням 

складової 
rD .  

Важливе значення у відтворенні властивостей води відіграє використання 

усереднених потенціалів, які мають структуру аргоноподібного типу. У зв’язку з 

цим виникає питання про існування подібності в поведінці коефіцієнтів самодифузії 

і кінематичної зсувної в’язкості води і аргону. Зазначимо, що вони мають однакову 

фізичну розмірність і повинні задовольняти співвідношенням типу:  

                                  
1/2

(w) (Ar)w w Ar
s w s Ar d c

Ar Ar w

ζ ε m
B T B (T ), T T T , B ,

ζ ε m
D

 
     

 
,           (4)  

які потрібно доповнити зв’язком між температурами у відповідних станах води і 

аргону: w
w Ar

Ar

ε
T T

ε
  (див. Рис. 12). 

 
Рис. 12. Експериментальні значення (кружки) коефіцієнтів самодифузії ( a ) і кінематичної 

зсувної вязкості ( b ) води та результати їх розрахунків за формулою (4) зі значеннями wε  і wζ , що 

відповідають потенціалу SPC/E (суцільни лінії). Похибки відносних відхилень не перевищують 

6% 

 

У підрозділі 5.3 розглянуто вплив домішок електролітів на процеси 

самодифузії молекул води в розчинах з концентрацією 0 0.1x  . Встановлено, що 

самодифузія молекул води у водних розчинах електролітів визначається, головним 

чином, властивостями розчиннику. Значення коефіцієнта самодифузії cr

w

s DDD )(
 

молекул води та їх експериментальні значення 
)(

exp

wD
 

у розбавлених розчинах 

однозарядних електролітів узгоджуються один з одним в межах експериментальних 

похибок (~ 5%). Це означає, що молекули води в розбавлених водних розчинах 

електролітів рухаються незалежно від катіонів і аніонів, тобто не є пов’язаними з їх 

гідратними оболонками. Значення 
)(w

sD  і 
)(

exp

wD  визначаються в основному зсувною 

в'язкістю розчинів. Внесок колективної складової cD  до коефіцієнта самодифузії 

молекули води у водних розчинах NaCl  і KCl  різних концентрацій при температурі 

298T K  складає від 5% до 10%. 

Підрозділ 5.4 присвячується аналізу процесу гідратаціїу водних розчинах 

електролітів, а також її впливу на процеси самодифузії катіонів і аніонів. Основна 

увага приділяється розчинам електролітів NaCl  і KCl .  

a

b
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Відповідні коефіцієнти самодифузії розраховані згідно з нашим підходом. 

Задовільна згода з експериментальними даними досягається, якщо враховувати 

ефекти гідратації. Ефективний радіус катіона (eff)

cr  визначається згідно 

співвідношенню: (eff) 3 3 1/3

c c wr =(r +z r ) , де z  є числом гідратації, 
wr  – радіус молекули 

води. Ефективним радіусом (eff)

cr  визначається лише значення компоненти 
rD . Число 

гідратації z  визначається з найкращого збігу sD  і expD . які наведені в Таблиці 5. 

Отримані значення чисел гідратації катіона Na  збігаються з тими, що існують в 

літературі. При температурі K298T  колективна складова cD  коефіцієнта 

самодифузії катіонів  K,Na  складає ~(10 – 12)% від їх загальних значень. 

Таблиця 5 

Значення числа гідратації катіона Na  водневого розчину NaCl  різних 

мольних концентрацій ix  

 

 

 

 

Розглянуто також існування колективного переносу в атомарних рідинах та рідких 

металах. З’ясовано, що  температурна залежність гідродинамічного радіуса 

частинки (молекули, іона) пов’язана виключно з існуванням колективного переносу 

в рідинах різного типу. 

 

ВИСНОВКИ 

 Водяна насичена пара  – це суміш мономерів та димерів. При зростанні 

температури, 0.85 1t  , концентрація димерів ( )dc t  досягає 17% ;  

 діелектрична проникність та теплоємність водяної пари визначаються 

тепловими збудженнями кластерів, в першу чергу димерів.  

 показано, що аномально велике значення діелектричної проникності рідкої 

води визначається суперпозицією внесків: електронної поляризовності мономерів, 

димерів, тетраметрів, дипольними внесками від цих самих кластерів, а також їх 

ефективними поляризовностями. Саме останні і відіграють основну роль у 

формуванні діелектричної проникності води;  

 в інтервалі температур K430273 T  структура води визначається в 

основному тетрамерами. У флуктуаційній області води основним елементом її 

структури є димери (їх частка зростає до 60%); 

 зсувна в’язкість більшості низькомолекулярних рідин (аргону, бензолу, 

молекулярного азоту, нітробензолу і таке інше) визначається ефектами тертя між 

сусідніми молекулярними шарами, які рухаються один відносно одного. Таке 

формування зсувної в’язкості, адекватно описує її залежність від густини та 

температури для усіх аргоноподібних рідин (в яких усереднені потенціали мають 

аргоноподібну структуру), а також води, починаючи з температури K320
d

T , 

NaCl  1x  2x  3x  
 0.035 0.048 0.089 

( )z х  1.8 2.5 4.4 
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тобто для 
dT T . При 

dT T  механізм формування зсувної в’язкості води 

змінюється внаслідок посилення диполь – дипольних кореляцій; 

 розвинутий підхід до формування кінематичної зсувної в’язкості рідин 

узагальнюється також на водні розчині електролітів. Показано, що при K340T  в 

розчинах спостерігається кросовер від аргоноподібної залежності при K340T  до 

експоненціальної залежності при більш низьких температурах. Як і у воді, 

експоненціальна залежність віддзеркалює переривчастий характер обертання 

молекул з розривом тільки одного водневого зв’язку; 

 в одноатомних спиртах типу метанолу дипольні кореляції є суттєвими у 

більший частині інтервалу існування їх рідкого стану. Кінематична зсувна в’язкість 

спиртів змінюється за експоненціальним законом; 

 формула для зсувної в’язкості рідин аргоноподібного типу успішно описує 

зсувну в’язкість рідких металів (лужних, перехідних, пост перехідних); 

 тепловий рух в різних рідких системах є суперпозицією двох складових: 1) 

циркуляторного руху невеличких груп молекул, тобто руху на наномасштабах, та 2) 

вихрового руху, що породжується гідродинамічними флуктуаціями на 

мезомасштабах; коефіцієнт самодифузії в рідинах є сумою двох складових: однієї, 

що спричиняється хаотичними циркуляторними рухами найближчого оточення та 

другої, що спричиняється вихровими рухами в полі теплових гідродинамічних 

флуктуацій; 

 внески колективного дрифту молекул у полі теплових гідродинамічних 

флуктуацій досягають (20 - 25)% від загального значення коефіцієнта самодифузії в 

рідинах;  

 принцип подібності до процесів в’язкості та самодифузії у всіх 

низькомолекулярних аргоноподібних рідинах, включаючи воду (для температур, 

вищих від HT ) повинен формулюватися в нових змінних; 

 поведінка зсувної в’язкості водних розчинів електролітів принципово не 

відрізняється від її поведінки у воді. Кулонівська взаємодія між іонами та 

молекулами води спричиняє тільки зменшення власного об’єму на одну частинку; 

 внески до коефіцієнта самодифузії води та іонів у водних розчинах 

електролітів, які відповідають циркуляторному перемішуванню частинок і 

описуються за допомогою формули Айнштайна, визначаються радіусами частинок, 

які отримуються з аналізу кінематичної зсувної в’язкості розчинів. Останні 

пов’язані зі значенням виключного об’єму у потрійній точці і не залежать від 

температури; 

 у слабких водних розчинах електролітів відсутній жорсткий зв’язок молекул 

води з катіонами або аніонами. Зміна коефіцієнта самодифузії з концентрацією 

відбувається, головним чином, за рахунок зміни зсувної в’язкості. Коефіцієнт 

самодифузії катіонів визначається ефективними радіусами катіонів, які 

відображають існування слабких ефектів гідратації у водних розчинах. 

Температурна залежність гідродинамічного радіуса частинки (молекули, іона) 

пов’язана виключно з існуванням колективного переносу в рідинах різного типу. 
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АНОТАЦІЯ 

Махлайчук Віктор Миколайович. В’язко-пружні та поляризаційні 

властивості систем зі сферичними та анізотропними молекулами в газовій та 

рідкій фазах. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. – Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова, МОН України, Одеса, 2020. 

У дисертаційній роботі методами статистичної фізики та із застосуванням 

принципу подібності відповідних станів розглянуті в’язко-пружні та поляризаційні 

властивості систем зі сферичними та анізотропними молекулами в газовій та рідкій 

фазах. В рамках підходу, генетично пов’язаного з роботами Фішера, побудовано 

діелектричну проникність водяної пари, яка розглядається як суміш мономерів та 

димерів. З’ясовано, що теплові збудження коливань димерів, що супроводжуються  

флуктуаціями їх дипольних моментів, призводять до виникнення ефективної 

поляризовності dα  димера води, яка на два порядки перевищує її електронну 

поляризовність, внески до теплоємності водяної пари теплових збуджень коливань 

димерів досягають (6–8)%. Встановлено, що аномально велике значення 

діелектричної проникністі рідкої води визначається суперпозицією внесків: 

електронної поляризовності мономерів, димерів, тетрамерів і таке інше, дипольними 

внесками від цих самих кластерів, а також їх ефективними поляризовностями. 

Доведено неадекватність застосувань активаційних теорій до визначення 

коефіцієнтів зсувної в’язкості та дифузії в рідинах. Кінетичні коефіцієнти мають 

суттєво колективний характер та є суперпозицією двох складових теплового руху 

молекул в рідинах: циркуляторного руху невеличких груп молекул, тобто руху на 

наномасштабах, та  вихрового руху, що породжується гідродинамічними 

флуктуаціями на мезомасштабах. Встановлено, що зсувна в’язкість рідин 

визначається ефектами тертя між молекулярними шарами і запропоновано 

відповідну формулу для зсувної в’язкості, а внески колективного дрифту молекул у 

полі теплових гідродинамічних флуктуацій досягають (20 – 25)% від загального 

значення коефіцієнта самодифузії в рідинах. Сформульовано узагальнений принцип 

подібності до процесів в’язкості та самодифузії у всіх низькомолекулярних 

аргоноподібних рідинах, включаючи воду (для температур, вищих від 
HT ). Показано, 

що внески до коефіцієнта самодифузії води у водних розчинах електролітів, які 

відповідають циркуляторному перемішуванню частинок і описується за допомогою 

формули Айнштайна, визначаються радіусами частинок, які по’вязані з виключним 

об’ємом у потрійній точці і не залежать від температури. Коефіцієнт самодифузії 

катіонів визначається ефективними радіусами, які відображають існування слабких 

ефектів гідратації у водних розчинах. 

Ключові слова: кластерна структура, діелектрична проникність, ефективна 

поляризовність, низькомолекулярні рідини, рідкі метали, коефіцієнт зсувної 

в’язкості, коефіцієнт самодифузії, водні розчини електролітів.  
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АННОТАЦИЯ 

Махлайчук Виктор Николаевич. Вязко-упругие и поляризационные 

свойства систем со сферическими и анизотропными молекулами в газовой и 

жидкой фазах – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. – Одесский национальный 

университет имени И. И. Мечникова, МОН Украины, Одесса, 2020. 

В диссертационной работе методами статистической физики и с применением 

принципа подобия соответствующих состояний рассмотрены вязко-упругие и 

поляризационные свойства систем со сферическими и анизотропными молекулами в 

газовой и жидкой фазах. В рамках подхода, генетически связанного с работами 

Фишера, построена модель диэлектрической проницаемости водяного пара, который 

рассматривается как смесь мономеров и димеров. Установлено, что тепловые 

возбуждения колебаний димеров, сопровождающиеся флуктуациями их дипольных 

моментов, приводят к возникновению эффективной поляризуемости dα димера воды, 

которая на два порядка превышает ее электронную поляризуемость и вклад в 

теплоемкость водяного пара тепловых возбуждений колебаний димеров достигают 

(68)%. Установлено, что аномально большое значение диэлектрической 

проницаемости жидкой воды определяется суперпозицией вкладов: электронной 

поляризуемости мономеров, димеров, тетрамеров и т.д., дипольными вкладами от 

этих кластеров, а также их эффективными поляризуемостями. Доказана 

неадекватность активационных теорий к определению коэффициентов сдвиговой 

вязкости и диффузии в жидкостях. Кинетические коэффициенты носят существенно 

коллективный характер и являются суперпозицией двух составляющих теплового 

движения молекул в жидкостях: циркуляторного движения небольших групп 

молекул, то есть движения на наномасштабах и вихревого движения, порождаемого 

гидродинамическими флуктуациями на мезомасштабах. Установлено, что сдвиговая 

вязкость жидкостей определяется эффектами трения между движущимися один 

относительно другого молекулярными слоями и предложена соответствующая 

формула для сдвиговой вязкости, а вклады коллективного дрифта молекул в поле 

тепловых гидродинамических флуктуаций достигают (20–25)% от общего значения 

коэффициента самодиффузии в жидкостях. Сформулирован обобщенный принцип 

подобия по отношению к процессам вязкости и самодиффузии во всех 

низкомолекулярных аргоноподобных жидкостях, включая воду (для температур, 

превышающих 
H

T ). Показано, что вклады в коэффициент самодиффузии воды в 

водных растворах электролитов, которые соответствуют циркуляторному 

перемешиванию частиц и описываются с помощью формулы Айнштайна, 

определяются радиусами частиц, которыесвязаны с исключенным объемом в 

тройной точке и не зависят от температуры. Коэффициент самодиффузии катионов 

определяется эффективными радиусами, которые отражают существование слабых 

эффектов гидратации в водных растворах. 

Ключевые слова: кластерная структура, диэлектрическая проницаемость, 

эффективная поляризуемость, низкомолекулярные жидкости, жидкие металлы, 
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коэффициент сдвиговой вязкости, коэффициент самодиффузии, водные растворы 

электролитов. 

 

ABSTRACT 

Makhlaichuk Viktor Nikolaevich. Visco-elastic and polarization properties of 

systems with spherical and anisotropic molecules in the gas and liquid phases. – 

Manuscript.  

Thesis for the degree of Doctor of Physical and Mathematical Sciences in the 

specialty 01.04.02 – theoretical physics. – Odessa,  I. Mechnikov National University, 

MES Ukraine, Odessa, 2020. 

In the dissertation work, the visco-elastic and polarization properties of systems 

with spherical and anisotropic molecules in the gas and liquid phases are considered by 

methods of statistical physics and using the similarity principle of the corresponding 

states. Within the framework of the approach genetically related to the works of Fisher, the 

model of the dielectric constant of water vapor was constructed, which is considered as a 

mixture of monomers and dimers. It has been established that thermal excitations of dimer 

oscillations accompanied by fluctuations of their dipole moments lead to the effective 

polarizability dα  of the water dimer, which is two orders of magnitude higher than its 

electronic polarizability and the thermal excitations of dimer oscillations reach 6–8% in 

the heat capacity of water vapor. It is established that the anomalously large value of the 

dielectric constant of liquid water is determined by the superposition of the contributions: 

the electronic polarizability of the monomers, dimers, tetramers, etc., the dipole 

contributions from these clusters, as well as their effective polarizabilities. The inadequacy 

of activation theories to the determination of shear viscosity and diffusion coefficients in 

liquids has been proved. Kinetic coefficients are essentially collective in nature and are a 

superposition of two components of the thermal motion of molecules in liquids: the 

circulatory motion of small groups of molecules, that is, the movements at nanoscale and 

the vortex motion generated by hydrodynamic fluctuations on mesoscale. It is established 

that the shear viscosity of liquids is determined by the effects of friction between 

molecular layers moving one relative to another and a corresponding formula for shear 

viscosity is proposed, and the contributions of the collective drift of molecules in the field 

of thermal hydrodynamic fluctuations reach (20–25)% of the total self-diffusion 

coefficient in liquids. A generalized principle of similarity is formulated with respect to 

viscosity and self-diffusion processes in all low-molecular-weight argon-like liquids, 

including water (for temperatures above HT ). It is shown that contributions to the self-

diffusion coefficient of water in aqueous electrolyte solutions, which correspond to 

circulatory mixing of particles and are described using the Einstein formula, are 

determined by the radii of particles, which are associated with the excluded volume at the 

triple point and do not depend on temperature. The self-diffusion coefficient of cations is 

determined by the effective radii that reflect the existence of weak hydration effects in 

aqueous solutions. 

Keywords: cluster structure, dielectric constant, effective polarizability, low-

molecular liquids, liquid metals, shear viscosity, self-diffusion coefficient, aqueous 

solutions of electrolytes. 


